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BAB IV 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

 

 

 

4.1 PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 

4.1.1 URUSAN SOSIAL 

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

a. Pelaksanaan Program 

1) Kegiatan Bantuan Lauk Pauk Kedaruratan, dengan anggaran sebesar Rp. 

484.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 482.630.000,- atau 99,61 %. 

Outputkegiatan adalahtersalurnya bantuan lauk pauk kedaruratan sebagai 

berikut; 

• Beras  10.000 kg 

• Lauk Pauk (sarden, Kecap, sambal/saos, minyak gorang)  900 kg 

• Supermi   900 kg 

• Makanan Siap Saji   300 Kg 

• Alat dapur umum lapangan  600 Kg 

Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam 

di Kabupaten Yahukimo, Distrik Kosarek sebanyak 320 KK 

2) Kegiatan Perlindungan sosial Korban Bencana alam/Sosial, dengan anggaran 

sebesar Rp. 998.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 994.659.750,- atau 

99,67 %. Output kegiatan adalah tersalurnya Bahan Makanan, peralatan 

dapur dan bahan bangunan rumah sebanyak 30 KK di Kabupaten Yahukimo 

Distrik Nimia. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar 

korban bencana alam sebanyak 30 KK di Distrik Nimia, Kabupaten 

Yahukimo. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

a. Korban bencana alam belum semuanya terbantu dan terlayani 

dikarenakan keterbatasan dana; 



 

 3 

b. Sulitnya penyaluran bantuan ke lokasi yang disebabkan tingginya biaya 

angkutan yang menggunakan pesawat terbang. 

2) Solusi 

a. Perlunya peningkatan volume bantuan bagi korban bencana 

alam/bencana sosial.  

b. Menyikapi berbagai kejadian bencana alam mamupun non alam di 

Provinsi Papua frekuensi cukup tinggi sehingga pelru perhatian serius 

baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

c. Perlu adanya pemetaan sosial terkait daerah rawan bencana alam dan 

sosial dalam rangka kesiapsiagaan banana.  

 

2. Program pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti 

a. Pelaksanaan Program 

1) Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar di 

dalam panti, dengan anggaran sebesar Rp. 1.529.600.000,- realisasi 

anggaran sebesar Rp. 1.436.626.000,- atau 93,92 %. Output kegiatan adalah 

Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti sebanyak 70 

orang. Outcome kegiatan adalah Lanjut usia terlindungi dalam pemenuhan 

kebutuhan dasarnya. 

2) Kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang cacat netra di dalam 

panti, dengan anggaran sebesar Rp. 645.900.000,- realisasi anggaran 

sebesar Rp. 550.184.300,- atau 85,18%. Output kegiatan adalah penyandang 

cacat netra yang mendapat bimbingan dan pelatihan membaca huruf braile, 

latihan music dan pelatihan pemijatan sebanyak 18 orang serta mendapat 

pelayanan rehabilitasi sosial selama 1 tahun di dalam panti. Outcome 

kegiatan adalah kelayan yang mampu membaca huruf braile, mampu 

bermain music dan ahli memijat serta dapat melaksanakan aktifitas 

kebutuhan dasarnya sehari-hari. 

  



 

 4 

b. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

a) Kurangnya sarana dan prasarana panti dalam melaksanakan aktivitas 

pelayanan sosial 

b) Masih rendahnya SDM petugas panti dalam malakukan pelayanan sosial 

kepada kelayan. 

2) Solusi 

a) Pembangunan sarana dan prasarana panti. 

b) Bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial kepada petugas panti.  

 

3. Program peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial 

a. Pelaksanaan Program 

1) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, dengan 

anggaran sebesar Rp. 233.862.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 

233.782.000,- atau 99,97%. Output kegiatan adalah Dokumen laporan 

pemaketan sebanyak 12 dokumen, dokumen laporan realisasi fisik dan 

keuangan sebanyak 12 laporan dan laporan hasil monitoring kegitan  di 

lapangan sebanyak 1 dokumen. Outcome kegiatan adalah meningkatnya 

kualitas pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

Belum otimalnya pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS baik yang 

dilakukan di Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan tidak validnya data 

PMKS dan PSKS yang ada di Dinas Sosial Provinsi. 

2) Solusi 

Optimalisasi pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS melalui pemanfaatan 

sistim sumber/potensi kesejahteraan sosial (TKSK) yang ada di Distrik-

distrik di setiap Kabupaten/Kota. 
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4. Program pengembangan Perumahan 

a. Pelaksanaan Program 

1) Kegiatan pembangunan perumahan layak huni, dengan anggaran sebesar 

Rp. 15.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 13.963.867.281,- atau 

93,09%. Output kegiatan adalah terbangunnya rumah yang layak huni bagi 

masyarakat di Kab. Sarmi (10 unit), Kab. Keerom (10 Unit), Kab. Jayapura (7 

Unit), Kota Jayapura (8 Unit) dan kabupaten Jayawijaya (10 unit). Outcome 

kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dalam 

pemenuhan kebutuhan dasarnya. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

Masih tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni sesuai 

target yang akan dicapai sebanyak 13.000 unit sehingga membutuhkan dana 

yang cukup besar pula. 

2) Solusi 

Perlu adanya penambahan volume Pembangunan rumah yang layak huni 

yang di dukung oleh pendanaannya. 

 

 


